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 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي .1
أنوار التنزيل وأسرار البيضاوي، ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل أيب عمر بن حممد الشريازي ،  .2

 م(.1991، )بريوت : دار الفكر، التأويل
، ) بريوت : دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنابن جرير الطربي ، أبو جعفر حممد ،  .3

 م(.1991الفكر، 
 هـ(. 1421، ) القاهرة : دار احلديث، التفسري واملفسرون سني الذهيب،حممد ح .4
، ) بريوت : دار الفكر، الربهان يف علوم القرآن الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل ، .1

 م (.1991
الكشاف عن حقائف اإلمام أيب القاسم جار اهلل حممود بن عمر بن حممد الزخمشري،  .1

 –ه 1411، )دار الكتب العلمية، ويل ىف وجوه التأويلغوامض التنزيل وعيون األقا
 م(.1991

) دار الفكر للطباعة والنشر  أسباب النزولأىب احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى،  .7
 م(.1991ه/ 1419والتوزيع، 

هناية السول ىف شرح منهاج الوصول إىل علم مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي،  .1
 م(.1999ه/ 1421ى ناصر الدين البيضاوي ) دار إبن حزم، للقاض األصول

 ) دار الكتب العلمية، بريوت لبنان(.شرح البدخشي اإلمام حممد بن احلسن البدخشى،  .9
)  اإلحكام ىف أصول األحكامسيف الدين أىب احلسن علي بن أىب علي بن حممد اآلمدى،  .11

 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(.
)دار الكتب املستصفى يف علم األصول حممد بن حممد بن حممد الغزايل، اإلمام أيب حامد  .11

 م(.2111ه/ 1421العلمية، بريوت، لبنان، 



 

129 
 

ه/ 1419، ) دار الفكر بريوت، لبنان، أصول الفقه اإلسالميالدكتور وهبة الزحيلى،  .12
 م(.1991

 .م(2111ه/1421، ) مطبعة رشوان ، دراسة ىف النسخدكتور حممد سامل أبو عاصى،  .13
)حقوق الطبع حمفوظة  حبوث ىف أصول الفقهاألستاذ الدكتور عبد الفتاح حسيىن الشيخ،  .14

 م(.1911ه/ 1417للمؤلف،
، األديب القاضي اليضاوي املفسر، األصوىل، املتكلم، الفقيه، املؤرخالدكتور حممد الزحيلى،  .11

 (.1999ه /  1421صاحب التصانيف املشهورة )دار القلم دمشق 
 م(.1991ه/ 1411املعجم الوجيز، ) طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم بالقاهرة،  .11

 م (. 1991) بريوت : دار الفكر،  ،معجم مقاييس اللغةابن فارس، أمحد ،  .17
، ) بريوت : دار صادر، لسان العربابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم ،  .11

 م(.1991
 م(. 1991هرة : دار الشرق، ، ) القاالقرآنأبو سنة، عبد الفتاح ،  .19
 م(. 1991، )القاهرة : دار املنار، دراسات يف علوم القرآن إمساعيل، حممد بكر، .21
 ) بريوت : دار الفكر،] د.ت[( معجم مفردات أللفاظ القرآناالصفهاين، الراغب ،  .21
ة، ب،) القاهرة : مكتبة وهال.. نسخ يف القرآن، ملاذا..؟اجلربى، عبد املتعال،  .22

 م (.1991
، )بريوت : دار الكتب طبقات املفسرينالداوودي، مشس الدين حممد بن علي بن أمحد ،  .23

 م(.1991العلمية، 
، )مصر : مطبعة النسخ يف القرآن الكرمي والرد على منكريهسليمان، مصطفى حممد ،  .24

 م(1991األمانة، 
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رازى اإلمام فخر الدين حممد بن عمر احلسني بن احلسن إبن على التميمى البكرى ال .21
،  ) املكتبة التوفيقية أمام اللباب األخضر سيدنا التفسري الكبري/ مفاتيح الغيبالشافعى، 
 احلسني(.

) دار الكتب أحكام القرآن اإلمام حجة اإلسالم أىب بكر أمحد بن على الرازى اجلصاص،  .21
 لبنان(. -العلمية، بريوت

ه/ 1411، هضة العربية) دار الن أصول الفقه اإلسالمي األستاذ حممد مصطفى شليب، .27
 (م1911

) دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  احلكم الشرعي علي مجعة حممد، الدكتور األستاذ .21
 (.م2112ه/ 1422، والرتمجة

) حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف  حبوث يف أصول الفقهكتور عبد احلي عزب عبد العال،  .29
 م(2111


